ANIOS Urologie – HagaZiekenhuis
Ben jij een enthousiaste basisarts die geïnteresseerd is in een baan als ANIOS Urologie? Dan zijn wij
op zoek naar jou.
Functieomschrijving
Jouw nieuwe baan
De vakgroep Urologie in het HagaZiekenhuis is op zoek naar twee leergierige en collegiale ANIOS om
ons team te komen versterken. Op de afdeling Urologie zijn acht urologen en zeven arts-assistenten
(momenteel vier AIOS en drie ANIOS) werkzaam. Er heerst een prettige werksfeer en veilig
opleidingsklimaat.
De afdeling urologie van het HagaZiekenhuis is een dynamische afdeling waar het vak in de volle
breedte wordt uitgeoefend. De urologen hebben specifieke aandachtsgebieden waaronder
urethrachirurgie, kinderurologie, stenen, functionele urologie en oncologie. Er bestaat een
bekkenbodemcentrum met de gynaecologie en een prostaatkankercentrum samen met het RdGG en
LLZ. In jouw functie zal je met name werkzaam zijn op de algemene polikliniek urologie, op de
verpleegafdeling, de SEH en in de consultensferen. Je zult eigen spreekuren draaien, en (na een
inwerkperiode) zelfstandig een scopieprogramma doen. Daarnaast ga je meedraaien in het
dienstrooster van de arts-assistenten als voorwacht. De startdatum is 1 november of 1 december.
Als onderdeel van het OOR Leiden speelt onderwijs en opleiding een belangrijke rol op onze afdeling.
Zo wordt de polikliniek iedere dag nabesproken met een supervisor en is er bij de overdrachten
ruimschoots aandacht voor opleiding.
Profiel
•
•
•
•
•

Je bent een gediplomeerd basisarts
(Poli)klinische ervaring is een pré
Patiëntgericht met goede communicatieve vaardigheden
Je kunt goed overzicht houden in complexe situaties en stelt prioriteiten
Je werkt efficiënt en gestructureerd

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•

Jaarcontract; per ingang 1 november of 1 december 2022
Dienstverband voor 0,85 fte (inclusief diensten)
Conform de CAO Ziekenhuizen
Werken in één van de beste topklinische ziekenhuizen.

Meer informatie of solliciteren?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. M. Schotman, uroloog
(M.Schotman@hagaziekenhuis.nl) of dr. M. van Dijk, vakgroep voorzitter Urologie
(m.m.vandijk@hagaziekenhuis.nl).
Geïnteresseerd om te solliciteren? De sollicitatie kan verstuurd worden naar
J.Wolfert@hagaziekenhuis.nl
We zijn naar iemand op zoek die zo snel mogelijk in dienst kan treden.

